Verseny megnevezése: BALATON CLASSiC™ az Oltimer Szuperkupa® 2. fordulója, egyszeres szorzójú
egynapos verseny
Verseny ideje: 2018. Június 2., szombat
Verseny helyszíne: Balatonalmádi – Balaton északi part
Verseny honlapja: www.balatonclassic.hu
Rendező cég neve: Animation Kft.
Rendező címe: 1191. Budapest, Hamvas u 7-9.
Rendező telefonszáma: Pétervári Zoltán 30-4400-120
Rendező e-mail címe: zoltan_petervari@balatonclassic.hu
Versenyiroda: Magyar Andrea
Versenyiroda telefonszáma: +36 30-688-4120 (9-18 óráig), fax: +36 1-407-1444
Versenyiroda e-mail címe: iroda@balatonclassic.hu
Versenyigazgató: Majosházi Péter
Értékelés vezetője: Papp Dávid
Pályabírók vezetője: Csendes Lajos
Nevezési feltételek:
Olyan, elsősorban veteránkorú személyautókkal lehet nevezni (gyártási év: 1986 december 31), amelyek
a közúti forgalomban a KRESZ szabályainak megfelelően részt vehetnek. A rendezvényen
tehergépjárművek, fegyveres katonai járművek, 9 személyesnél nagyobb buszok, replikák, valamint nem
korhűen változtatott járművek nem vehetnek részt. A Rendező, külön elbírálás alapján elfogadhat 1986
december 31-e után gyártott járműveket is, melyek a verseny kiértékelésében büntető szorzókat kapnak.
OPEN kategória: indulási lehetőség olyan versenyzők számára, akik korábbi szezonokban legfeljebb két
versenyen vettek részt vezetőként vagy navigátorként. Az Open kategóriában a párosok indulási jogát
minden esetben a verseny Rendezője bírálja el. Az Open kategória az Oldtimer Szuperkupa kategóriák
útvonalát és feladatait teljesíti (digitális mérőeszközök büntetőszorzó nélkül használhatók), de a
Szuperkupa értékelésében nem vesz részt.
Csapatverseny: Három páros alkothat egy csapatot, a Szuperkupa alapszabályának idevonatkozó
paraméterei alapján. A versenyen a legjobb csapat kap díjat. Csapatot nevezni – térítés ellenében – a
regisztráció végéig lehet a csapatnevezési íven.

Nevezési és befizetési határidő (minden kategóriában maximum 120 csapatig):
2018. Május 29., kedd
Nevezési díj csapatonként (autó / 2 fő):
2018. május 2-ig beérkezett kedvezményes nevezési díj 60.000 Ft + 27% ÁFA (76.200 Ft)
2018. május 3-tól május 30-ig a nevezési díj bármilyen évjárat és kategória esetén 78.000 Ft + 27%
ÁFA (99.060 Ft)
Harmadik személytől 15.000 Ft + 27% ÁFA / személy (19.050 Ft)

A nevezési díj tartalmazza:

-

BALATON CLASSiC™-on való részvételt 2 fő részére 1 autóval
Június 2-án könnyű reggelit, ebédet és vacsorát, valamint útközben ásványvizet.
a részvételhez szükséges eszközöket (rajtszám, itiner füzet, kötelező reklámok stb.)

Részvételi díj befizetése: átutalással az ANIMATION Kft., CIB Bank: 10700392-25034503-51100005
számlájára, megjegyzésben kérjük feltüntetni a „BC + versenyző neve”

A nevezés előre nem látható, áthidalhatatlan esemény miatt, a rendező írásos engedélye és egyedi
döntése alapján átruházható. A rendező a nevezési díj beérkezése után bírálja el a nevezést, melyről
írásos visszaigazolást küld, mellyel egy időben fölkerül a verseny honlapjára. Csak az írásos
visszaigazolással rendelkező járművek és személyek vehetnek részt a rendezvényen! A szabályzat
szerint a rendezőnek joga van a nevezést a nevezési határidőt követő 5 munkanapon belül
visszautasítania minden indoklás nélkül. Ez esetben a nevezési díj teljes egészében visszautalásra kerül.
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség! Kedvezményes Nevezési határidő után visszamondás
esetén a Rendező nem téríti vissza a befizetett összeget.
Regisztráció időpontjai:
2018. Június 1., péntek 15:00-20:00 óráig Siófok, Mercedes Benz szalon (8600, Bajcsy Zsilinszky u 108)
2018. Június 2., szombat 7:30-8:45-ig (Hunguest Hotel Bál Resort**** 8220 Balatonalmádi, BajcsyZsilinszky utca 14.)
Hivatalos hirdetőtábla helye: Hunguest Hotel Bál Resort****
Kiértékelés rendszere: 1/100-as hibapontok alapján a Veterán korú járművek átlagtartó versenyeinek
alapszabályzata szerint. A résztvevők SMS-ben kapnak tájékoztatást.
Versenyközpont telefonszáma: az itiner tartalmazza
Versenyzői eligazítás időpontja: 2018. Június 2., szombat 8:30
Versenyzői eligazítás helye: Hunguest Hotel Bál Resort****
Edzési lehetőség: 2018. Június 1., péntek Prolog (külön nevezési díjért)
Kiértékelés szorzói: Digitális szorzó alapszabály szerint: Oldtimer és Yountimer kategória: 2x
Eldobható eredmény: alapszabály szerint van
Kötelező reklám: A Versenyeket szponzorok támogatják, ezért termékeik és/vagy reklámjaik a
programba különböző mértékben és módon, beépítésre kerülhetnek. A Támogatókkal történő
megállapodás a Rendező kizárólagos joga. A Csapatoknak kötelező a Verseny támogatóit a Rendező
által előírt módon és mértékben a Verseny teljes időtartama alatt megjeleníteni (pl. reklám elhelyezése a
járművön). A Csapatok, a Rendező előzetes, írásbeli engedélye alapján saját szponzor vagy támogató
reklámját is elhelyezhetik a saját járműveiken.

Kategóriák: Szuperkupa (Extra és Szuper kategória), Open
Díjazás:


1/100 másodperces szakaszok győzteseit (szakaszelsőség hirdetésekor egyenlő eredmény esetén az
autó életkora a meghatározó)



Abszolút (Extra és Szuper kategória összevontan) első, második és harmadik helyezettet



Szuper kategória első, második és harmadik helyezettet



Open kategória győztesét



Csapatverseny győztesét

Óvás: Óvást írásban, a Hivatalos hirdetőtáblán kifüggesztett, eredmények közzétételétől számított 30
percig lehet benyújtani a Versenyigazgatónak vagy a Főrendezőnek, melynek átvételét írásban igazolják.
Az Óvást a Zsűri bírálja el, a benyújtásától számított 24 órán belül köteles elbírálni és az eredményről az
Óvást benyújtó felet írásban értesíteni. Az óvási díj összege 50.000 Ft, mely jogos Óvás esetén visszajár.
Jogtalan vagy értelmét vesztett Óvás esetén az óvási díj a Rendezőt illeti.
Díjkiosztó időpontja: 2018. június 2., szombat, 20:30 óra
Díjkiosztó helye: Hunguest Hotel Bál Resort****
Eredménylista elérhetősége: Hivatalos hirdetőtábla, www.szuperkupa.hu, www.balatonclassic.hu

